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23 .V . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı kanunun geçici 1 nci maddesi hükmünün İÖ46 yılı so
nuna kadar uzatılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
17 . V , 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte
sunulmuş olduğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu
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Gerekçe
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün teşkilinedair oan 3530 sayılı kanun yürürlüğe girdiği za
man teşküâtın muhtaç olduğu kadro tesbit edilmemiş, fakat sözü geçen kanunun geçici birinci
maddesindeki Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ilk senesi teşjkilât kadrosu verilecek tahsisata
göre îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur şeklindeki hükme dayanılarak Bakanlar Ku
rulunun 2 . 1 . 1939 tarih ve 2/10151 sayılı karariyle 1938 yılı altı ay için bir kadro tanzim ve
tasdik olunmuştur. Bundan sonraki yıllarda isekadro ihtiyacı, Umum Müdürlüğün Bütçe kanun
larına bağlı (D) cetvelleriyle sağlanmış ve nihayet 1941 yılmda yürürlüğe giren 4047 sayılı ka
nunla da daimi teşkilât kadrosu kabul Duyurulmuştur.
Bu kanunla kabul edilen kadro cetvelinde spor federasyonları kadrosu Büyük Millet Meclisi Büt
çe Komisyonunda beş federasyon üzerine tashihan ve tenzilen tesbit edilmişti. Halbuki, Genel Mü
dürlüğün ana kanunu olan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesindeki bir veyadaha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Federasyonla
rın adedi Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün, (İstişare Heyetinin de) mütalâasını almak sure
tiyle yapacağşı teklif üzerine Başbakan tarafından tesbit olunur - suretindeki hükme istinaden o
eaman faal olarak (10) federasyon kurulmuş ve faaliyete geçirilmişti. Kadronun beş federasyon
üzerine tesbiti faal olan 10 federasyonun mevcudiyeti karşısında tatbikatta güçlükler doğuracak
tı. Bu mahzuru Bütçe Komisyonu huzurunda açıklanması üzerine kadronun beş federasyon halinde
bkraküması, fakat ana kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, veçhesini almış olan tatbikatı da
ihlâl etmemek üzere, geçici bir hükümle meselenin halledilmesi^ geçici hükmün süresince elde
edilecek tecrübe ve varılacak kanaata göre de federasyonlar için lüzumlu kadronun tadilen teklif
edilmesinin sağlanmış olacağı düşünceleriyle 4047 sayılı kanuna Bütçe Komisyonunda aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir.
(1; 3530 sayılı kanunun 7 nci maddesi mucibince Başvekâlet tarafından adedi tesbit olunan,

federasyon heyetlerine ait vazifeler beş sene müddetle fahrî olarak dahi görülebilir. Bu suretle tâ
yin. edilenlere asli memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın zaruri masrafları karşılığı olmak üzere
deruhte ettikleri bu vazifelerin 1 numaralı kadro cetvelindeki mümasilleri için kabul edilen ücretin
üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak tahsisattan maktuan tazminat itasına umum müdürlük
salahiyetlidir.)
Bu maddenin süresince gerek kadrolu federasyonlar, gerekse 3530 sayılı kanunun 7 nci mad
desiyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak kurulan federasyonlar heyetlerine ait vazifelerin birçok
ları mütehassıslarına fahrî olarak gördürülmüş ve bu şekildeki tatbikattan beden terbiyesi ve spor
konusunda büyük istifadeler sağlanarak neticede bu geçici madde tesbit edilirken Bütçe Komisyo
nunda izhar buyrulmuş olan arzu dairesinde hayli tecrübe edilmişti. Bu tecrübelere dayanarak yine
Bütçe Komisyonunun işaret buyurmuş olduğu yolda federasyonlar için lüzumlu daimî kadronun
tadilen teklifine geçilmeden önce teşkilât kanunurda da teşekkülün Millî Eğitim Bakanlığına devrin
den sonra geçen müddet içinde elde edilen neticeleri de inceleyerek merkez ve bölge durumlarını
yeni prensiplerle daha verimli olabilecek bir yöne ulaştıracak kararları tesbit etmek üzere bir be
den eğitimi ve spor şûrası Şubat 1946 içinde Ankara'da toplanmıştı.
Beden Eğitimi ve spor konusu bütün yetkililerin iştirak ettikleri bu şûrada her yönünden ince
lenmiş ve gerek teşkilât gerek tatbikat, gerekse teknik mevzuat olarak yeni prensiplere bağlan
mıştır.
Şûranın verdiği kararlan yürürlüğe koyabilmek için yönetmelik, tüzük ve kanun tasarıları
hazırlıklarına girişilmiş bulunmaktadır. Hazırlanacak kanun tasarıları Yüksek Meclisin tetkikına
sunuluncıya kadar geçecek zaman içinde çalışmaları aksatmamak için 4047 sayılı kanunun geçici bi
rinci maddesiyle verilmiş ve 4 Haziran 1946 tarihinde süresi bitecek olan yetkinin 1946 yılı sonu
na kadar uzatılması ilişik tasarının hazırlanmasını gerektiren sebptir.
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- s Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
M. E. Komisyonu
Esas No. 1/601
Karar No. 10

29 . V . 1946

Yüksek Başkanlığa
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Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı ka
nunim geçici birinci maddesi hükmünün 1946 yılı
sonuna kaçlar uzatılması hakkımda Millî Eğiti
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakamlar Kurulunca
17 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaşan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı temsileiter%in huzuriyle incelendi.
Tasarımın hedefi şudur:
Beden Terbiyesi Genel Mülürlüğü teşkilâtı
yapılırken, bu kuruluşun Tekmik bürolarını teşkil
eden federasyonlar için, bütün çalışmalarını bu
işlere verecek yeter sayıda elaman bulunmadığı
cihetle beş yıl süre ile zaruret görülen durumlar
da federasyon heyetlerinde, üzerinde başka bir
Devlet görevi bulunan uzmanlardan fahrî olarak
çalışmak istiyenlerin tâyinleri suretiyle işlerin
yürütülmesi, ancak bu gibilere zaruri masrafları
karşılığı olarak kadrodaki öıdieneklerinin üçte biri
nispetimde bir tazminat verilmesi . babul edil
mişti. Bu yetki 4 Haziran 1946 tarihinde sona
erecektir. Hükümet Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü teşkilâtını düzenlemek üzere başladığı

incelemeleri 1946 yılı sonlarında anoak sona er
direbilecektir. Bu sebeple işlerin aksamaması
için evvelce beş yıl ısüre ile ve 4047 sayılı kanu
nun geçici birinci analdesiyle veritoniş olan yetki
nin 1946 yılı sonuna kadar uzatılmasına ihtiyaç
vardır. Tasarı bu ihtiyacı karşılamak üzere ha74rlanmıştır. Olduğu gibi kabulü Komisyonmmuzea uygun görülmüştür.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere saygılarımızla Yüksek Başkanlığa
sunarız.
Millî Eğitim Ko. Baş. Süzcü
Kâtip
Manisa
Sivas
Urfa
R. N. Edgüer
R. Ş. Siren S. K. Yetkin
Ankara
Bingöl
Bolu
B. Baykan
T. Banguoğlu
H. R. öymen
Çankırı
Eskişehir
İstanbul
T. Onay
t. U. Ayhurd
/. A. Oövsa
îzmir
îzmir
Kastamonu
E. Çtnar
Ş. Yunus
T. Taşktran
Tekirdağ
E. Ataç
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- 4 Bütçe Komisyonu raporu
2*. B. Af. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/601
Karar No. 113

6 .Yİ . 1946

Yüksek Öaşkanİığa
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı ta ve 4047 sayılı kanunun geçici birinci madde
kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1946 siyle verilen yetkinin bu yıl sonuna kadar uza
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Millî
tılması istenmektedir. Bu maksatla hazırlanan
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlı tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülmüş
ğın 23 . V . 1946 tarih ve 6/1302 sayılı tezkere
tür.
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Millî
Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yüksek
Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
Başkanlığa sunulur.
numuza verilmekle okundu ve incelendi.
Başkan
Sözcü
Kâtip
4047 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun ge
Tokad
Rize
İstanbul
çici birinci maddesiyle üzerinde başka bir vazi
11. N. Keşmir
T. B. Balta
F. öymen
fe bulunanlardan Federasyon başkanlığına seçi
Diyarbakır
Eskişehir
Giresun
Giresun
lenlere, zaruri masraflarının karşılığı olmak
Ş. Vluğ Y. Abadan M. Akkaya A. Sayar
üzere kadrodaki ödeneğin üçte biri nispetinde
İzmir
Kayseri
Manisa
bir tazminat verilmesi esası kabul olunmuştu.
M.
Birsel
F.
Baysal
F.
Kurdoğlu
Beden Terbiyesi teşkilât kadrolarının düzenlen
mesi için 1946 yılı sonuna kadar çalışmalarda
Mardin
Samsun
TJrfa
bulunulması gerekli görüldüğü ifade olunmak
R. Erten
M. A. Yörüker
E. Tekeli

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Belen Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı kanu
nun geçici 1 nci maddesi hükmünün 1946 yılı
sonuna kadar uzatılması hakkında kanun tasarısı
MADÖE İ. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047
sayılı kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü 1946
yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun 4 lîaziran 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer.
MADDE a-, — Bu kanunu katanlar Kurulu
yürütül

kİİlt Savunma Bakâni
<ik ki Ârİunkoİ

Adalet kakanı
İİ. öknien
İçişleri Öafeahî
âtimi Ufâıi

Maliye Bakam
N. E. Sümer
Bayındırlık Bakanı
Sırrı Doy
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
Ekonomi Öakant
Dr. S. Konuk
Fuad Sirmen
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ş.
B.
tiatipoğlu
2*. Üoşkan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
H. kûradeniz
Ak F> Cebesoy
Çalışhıa feakant
İ)r„ S. İrmak
Dışişleri Bakanı
# , Saka
Millî Eğitim Bakanı
Yücel
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